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Leens, 4 mei 2017

GGD onderzoek voor de leerlingen van groep 2 en 7
Bevrijdingsdag, alle kinderen zijn vrij
Schoolfotograaf komt op school

Eva Lagro
Stijn Visser
Lesley van den Berg
Thimo Zuidema

Verhuizing Naomi en Jasmine
Jasmine en Naomi zijn verhuisd naar Uithuizen. Ze hebben de donderdag voor de vakantie afscheid van de klas,
kinderen en de school genomen. We wensen ze beide veel succes op hun nieuwe school
Reservekleding
Op het moment hebben we erg weinig reservebroeken voor de kinderen van de groepen 1 en 2. Op het moment dat er
een ‘ongelukje’ gebeurt gebruiken we deze. Als u nog een oude broek heeft zijn wij en de kinderen daar erg blij mee.

Schoolplein commissie
De werkgroep voor het nieuwe schoolplein is afgelopen dinsdag voor het eerst bij elkaar geweest. De
gebruikers van het nieuwe schoolgebouw vormen deze werkgroep (van elke school en peuterspeelzaal
zitten er twee ouders in de commissie en een werknemer) We hebben met elkaar kennis gemaakt en ons
georiënteerd op de verschillende wensen. De volgende afspraak is gepland op dinsdagavond 27 juni om
20.00 uur.
Voor de Lydinge hebben wij op dit moment een ouder die in de werkgroep zit. We zijn op zoek naar nog een
ouder die graag mee wil denken over het nieuwe schoolplein en de invulling die daarbij hoort. Je kunt je
hiervoor opgeven bij een van de leerkrachten.
Gymleerkracht
Deze week zijn de gesprekken met gymdocenten, waarvan een de zwangerschap van Annemiek gaat
vervangen. Het is de bedoeling dat we vanaf volgende week maandag 8 mei een nieuwe gymleerkacht
hebben. Zodra bekend is wie de vervanging van Annemiek gaat overnemen, melden we u dit.
Koningsspelen
We hebben een hele leuke konings-sportdag gehad op vrijdag 21 april.
We willen hiervoor alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt heel erg bedanken. Mede door jullie inzet
hebben we met elkaar kunnen genieten van een SUPER-ochtend.

Nieuwbouw
Zoals jullie weten zijn we druk bezig met onze nieuwe school.
Om jullie een impressie te geven van het nieuwe schoolgebouw hebben we op school mood-bords staan.
Hierop is te zien hoe de nieuwe school er uit komt te zien en ook zijn er verschillende kleurvariëteiten te
zien. Dit laatste is nog heel erg vrijblijvend. We zijn ons aan het oriënteren. Er zijn ook andere combinaties
mogelijk. De mood bords zijn meer om een globale indruk te krijgen van het geheel.
De gemeente is bezig met een nieuwsbrief voor ouders, omwonenden en betrokkenen. Zodra deze
beschikbaar is krijgt u die van ons.
Voorstelling groep 5 t/m 8
Op dinsdag 16 mei gaan de groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling: Het verkeerde been van de Koning.
Deze voorstelling is in theaterzaal De Blauwe Schuit in Winsum. De voorstelling begint om 09.15 uur en is
afgelopen om 10.05 uur. Vervoer is voor deze ochtend al geregeld.
Schoolreisjes
Nog niet alle betalingen zijn binnen, zou u hier nog even aan willen denken.
Betaling in termijnen is altijd mogelijk.
De ouderbijdrage voor het schoolreisje bedraagt €20,00. De kosten voor het schoolkamp bedragen €55,00.
U kunt de kosten voor het schoolreisgeld overmaken op de bankrekening van school: OBS Lydinge
NL69RABO 0313 0576 80 o.v.v. de naam van uw kind en de schoolreis.
HVO en GVO
De kinderen van groep 4 t/m 7 krijgen volgende week de opgavebriefjes mee voor Humanistisch Vormings
Onderwijs en Godsdienst Vormings Onderwijs. U kunt hierop de keuze aangeven voor het komende
schooljaar. Wij bieden de keuze aan voor de groepen 5 t/m 8.
Schoolplein
We merken dat de houtsnippers soms over het plein verdeeld liggen of dat er veel bladeren op het plein
liggen. Het zou dan fijn zijn als er iemand is die het plein af en toe zou willen vegen of kijkt of er iets anders
moet gebeuren. Als er iemand is die deze taak op zich wil nemen, zouden we daar heel erg blij mee zijn. Je
kunt dit doorgeven aan een van de leerkrachten.
Groep 7 en 8:
Schoolkamp
Eind juni, 28 t/m 30 juni, gaan wij op schoolkamp. Zou u er voor kunnen zorgen dat de fietsen in orde zijn?
We worden gebracht met auto’s, maar we hebben in Norg wel de fiets nodig. Woensdag 31 mei krijgen de
leerlingen een brief mee met informatie over de schoolreis.
Afscheid groep 8
Donderdag 20 juli gaat groep 8 om 15.00 uur, vanaf school, een gezellig middagje uit. We zijn tegen 17.30
uur terug bij school. De kinderen hebben dan al gegeten. De ouders van groep 8 zijn vanaf 17.30 uur
welkom op school. Onder het genot van een hapje en een drankje nemen we dan afscheid tot 18.30 uur van
groep 8

